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	� ا���أه�� ؟ �و�د���ي �����ا ه� ا�


ة ��� ���، �� �� 2�3
 ا1ن0/�ر ال�.'#-
ا,% ب�����ر* �( أ�)
 ال'��آ& ال�% ت#ا"! رن�ه إل� أ�
ان�� و �آ�� �� آ������� )� �

  ).لB2Bع ��� ال
�� ال�:�ن% ال'A.�ان8
 ال@�60 ال'#ال:� (1994 ال6;:;� ال�% وا,;� ��:�9 ��8'� ا��7 ال'��6ة ب�1"'�ع ��� -��4رت��


ه� ا7ه':� ال'
"#ة  ,��ن أن وص��� اHن إل� ال�6 ا�7@� الي E .'�( ل�#آ��� Jول� ت 
و�:M ل� ت���ول ا��7 ه* ال���Aات ب�ل�8

أن ت�6ول#ا �ّ& ه* ال'TUل� ال3):
ة ال'��Sم � .�/ ال/:& الاه�( أ,
اد ب3)�ب% ها را":� ���� ب�����رآ� وإن% 7ت#"! إل:�� . ت/�وز* ل�O:;6 ا1آ��0ء

 ��"�Jوال. 


ض الU:�ا وE ال'�3رات أو ا1ره�ب ب& ا1ن0/�ر ال�.';#-
ا,% ب�����ر* الX�U ال
U:W% ,% ان���ر ,'� .9� Eوب و
�د و"#دن� ل:�U ال6

�.
�T أش9
 ال�J'�ء ب3)#رة ال#ض[ ون�9#ا إل� ن��W/! ال#�:'� �( ذل] أن! ل;� ت� .ال�)�ل� وال'/��� وال/
ا�W وال'�3رات وأ.�4 إنB6ل ال��BJت ا�7

� وذل] ل��0ذ �#ارد* ال)�:J:� وال'�/�دة ��Uه& ل�A� 
:- ��(:6� `�@:� 

 ت;�.aأآ ��� ��� �W�� لB� %,. 


 الSاد وال;#ت 7ب���9W وب�ل��ل% ,:'� �4�، آ�ن ��د ال��Uن ��:B ,% ال'�ن و ال;
ى �:M و"� �J2م ل�& ,� وآ�ن ب���bن اHب�ء ت#,:

U�� ول:�ءdآ'� آ�ن ل � [ �( ال#�� لfه�'�م ب�ل��W�J ر�S ال�,e والX6 وا��1
ام وإن6@
 دور الSو"� ,% ت
ب:� ا7ب��ء ور��.� ال'�U::( وال'
ض


 ال'�ن، ت#�2ت ال��BJت ا1"�'��:� ب:( أ,
اد ال'/'#�� ال��U:� ال#ا��ة g@ا ل

اده� ��� ��U��ة ال'��6":( وض�0Jء ال�6ل ,�ّ�� ن�درا  أ��& أ,ون8

Uن ��]' &a� �Wا
 ول� .�( ب#�[ أي شj3 ا����1ء ,% ت/'�Jت ���:� ض3'� وب�ل��ل% إن��
ت ���دئ ا��1
ام و�:� �U(  ال'�3رات �( ��وث "

 ال/#ار 


 �( �� ,إزدادت ال�6"� إل� ال:� ال��Jون8
ا 1��'�د ا��1@�د ��� الJ'& ال:�وي ، :aا7ب�ء ال� X/أن M:� ل�a'ال''��ة ه% ال ��W�Jن� ال��


ام و �U( ال/#ار. ا7ب��ء و �@�#ا ب�ل��ل% ��� ال�J.� �( ا�0�7د��Eوا X6ب:( ال��س ال 
إE أن ال�@�:[ ون/�ح الa#رة ال@���:� . و ب�ل��ل% ان��

� �#ا2( ال�g& وت)#رت ال�6"� إل� ال)�Jم ون8
ا 1رت�0ع ت��ل:m,��� n% �ّ�ة الأّدى إل� ت;�j ال�6"� إل� ال:� ال����J ال'�3@� �ّ'� زاد ,�� 

ال6:�ة وت�ه#ر ال;�رة ال�
اW:� ل�'�9�U]، آ�ن ��� ال'
أة والSو"� وا7م أن ت�
ك �'����9 وت��O6 ب�ل;#ة الJ� ����J:� ���9 ل'#ا"�9 ال��6.�ت 

 ��W�Jب�ت ال'�د.� ال�% ت#ا"�99 ال#J@ى إزدا. وال#�dب وآ�ن ال�;�ء ب�ل��ل% ل�gن#ن ال�� �g(, �U,��'دت �ّ�ة ال 


ه� و,:'� .�% ب��B� pJت ا1ن0/�ر ال�.'#-
ا,% ال�% و"X ,9'�9، اص.
 .�9�B و E ت�


اك ب:( ا7زواج و7ت0! ا���7ب وآTن ال)
,:( بJال 
a�:, ،زل�9 ��9#آ% ال;#ى��� ��ن��8ر ب�J .#م ��4% و��J. ،XJ#د ا7زواج إل

 �9��W�Jل E�9 وU07ن E ل�9 و�� �J. ��, ،سTال� p:0�� %ة ال�
� �a& ��& 'آ % 40ق ��U ال)B,0% ال#E.�ت ال'��6ة ا�7
.�:� ت/�وزت ن. ال;)

 . وه% أ��� ن��U ,% ب��ان ال�Jل� ال�aلM �#ت ا�027ل ,% ال#E.�ت ال'��6ةا�027ل الX�U ا7ول وال
U:W% وراء 

 �( ضg#�2ت وت�6.�ت ال6:�ة ال:#�:� ,��9
وب . �1970 ���  �% 105ن أ.�4 ت/�وزت ن��U ا1ن��6ر ,% ص0#ف ال
"�ل ,0% ال:�ب�

� ت2�J% ال'�3رات وا1د��ن ��� ال�6#ل �� �.�Jأ��& ال ،�U,��'ة ال�� X�Uوب. 

 . أن .6'% آ
ا�� ا1ن�Uن و.��� �:'�! إن ا1ن0/�ر ال�.'#-
ا,% �� تX�U ,% ال;�4ء ��� أه� �B.� ال'/�'[ وآ& �� �( شTن!

 m:ال6:�ة ,��ن �( ا9�7& ��` ا�7#ر ال'�د.� ول �
* ,% ص
اع دا�W ض� ال#�� وال�S( ,��ن أن �:)
ت ال'�دة ���Tة وال'/�'[ بإن ا7ب�ء وا��7ت


اب� أن تJ#ض ال�S�� ال'�د.� ال�'�U ا1ن�Uن:� وان6@
 ب�ل��ل% �90#م ال�/�ح ,% الgس�( ال#U6'ح ال'�دي ال�/� . Eو )�'. E �.ال;:� ال'�د *ول�( ه

 ال�02�J وا,�;�ده� ل�9 دا�& �(إن �
��ن ال�J.� �( ا�027ل وا7زواج . بTي ش�& أن ت)'m ��"� ا1ن�Uن إل� الX6 وال��0ه� وال@�ا�� وال@��6 


�v �9 ,% ���ن�� M6ال� �#ض آ'� أن ال3.  �( �/'#ع ا�9�7ت ال/�د % a'34& ا�9�7ت ال�Jزب�ت ,0% ال#E.�ت ال'��6ة �Ba ت. ا�7
ة د,�9J إل


ات وت/�رب "�U:� ش�& ن#�� �( أن#اع ال�M6 �( الX6 ال'0;#د وو�:�� �( و��W& ال�j�ّ3 �( ضg#�2ت ال6:�ة ال:#�:���g� %, . *و�� ل#��8 ه

� ا��(. ال�8ه
ة ب��& واض` و"�% ,% ,�
ة �� ب�J ال6
ب ال�Jل':� ال�aن:� ون�x ���9 ب�ل��ل% ت�34 ن��U ال#Eدات �  )&�# ا�%��$#ا�"� ���!  ا���وب 

 �B.:( 5 ��:�رات ,0% ال#E.�ت ال'��6ة ت)#ر ��د ال��Uن �( 6 ��:�ر ت;
.�� ول��! ت/�وز اHن 1.3، آ�ن ��د ���ن ال�Jل� 1800,% ��� 


ا ب�ل6
وب أو ال�#اراث أو ا7وب{� .  ��:#ن ��آ( ��ل:�290.8 إل� ��1800آ( ��� :aآ 
أو ��Eت ال#,�ة ال)�:J:� إن ا7��اد ال'�Sا.�ة ل���Uن ل� ت�Tث

.� و�� أض:n إل� ها ال�Jد 6ول���9 تm�J ت)#ر ال'���� ��ل:�، .'#ت gاء �#ء ال�
" )� �.#�� &02 ):.B� 40 ال�6;#ا j3ن ش#:��  ).ب;�W'� ال

 �ل/T ال�J.� �( ال�B0:( إل� ا1ه�'�م �( أ"& ال�;�ء وا��1'
ار، .  ��:�ر2.7 ل:@& ��ده� ال/'�% إل� $2 أو E1$ .�/�وز د���9 ال:#�% ا�7@


اط ,% زرا�� الn�J ,���ال'�Sا.� ب�7رض و�
ا,Eف ث��9 واEHا ا#�g;ن�0ذ �( ال���9رات ل���ء ال'��زل وال�� �:X �( ال'��"� وال��B0  �ّ'� أدى إل


وة ال6:#ان:� وال���ت:� aوف ال6:�ة ال:#�:� �ّ'� ال6;#ل. ال
� !��ّUي ت� ال6;:;% ل�6:�ة ,�ل��#ث ال�J'ال � . وال9#اء وال'�ء و�4� ب�ل��ل% ��

ارت�0ع  وب�ل��ل% ال/�0ف وه�#ب الJ#اصn �( ن��W/�9 ��وث ال�4:0ن�ت وان���ر  ال�% آ'� تX�ّU ال��#ث ,% ارت�0ع ,% در"�ت ال6
ارة 

ت�
ز ا7ر��م . ��د الUّ��ن �( وا1صBح إذا ض����0 �)#ر ن��U ال�@6ّ
 ,bذا آ�ن� ا�7#ر ب9ا ال�Tن ,% ال#�� ال�6ض
 ,�:n .'�( أن نO;6 ال
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 ��:�رات شj3 ,;� و ل;� ب���g ت�] ال�;)� و���/�وزه� �
.�� و���#ن ال���xW و�:'� ��'� إذ 6واW�@�1:�ت أن ا7رض .'�( أن تO;6 ا1آ��0ء لـ

 �gات ال
 .�#ف ن�
ع ,% ا��B9ك �#ارد و���


 ال'�ض:�، �Jات ال#�Uل الB� �
.[ إلUا,% ال
 ول�( ها ا1ن�03ض J. E#د إل� ال��8:� ال�W�J% أو ال�)#ر ا��1@�دي % 12انp03 ال�'# ال�.'#-

� أه� ال;#ى ا��1@�د.� ,% ال�Jل��� �.#�:� و�( ب:(  .ب& .J#د إل� ال�;j ال�0دح ,% ال)�Jم وال'�ء وإل� ان���ر ا�7
اض �ّ'� أث
 تTث:
ا ���:� ��


اش! وه# .�4ّ#ر �( ال/#ع�'�U أ�02ل، , �
*800وآل] ه# ال�Tن ب�ل���U لــ. .هX 02& إل�Tل� ب�Jال %, j3ن ش#:�� . 


 إل� اBU��1م ل�'�9ن� والل �( أ"& ال�;�ء :aال� �J,ا,% د
إن ال��6.�ت والg4#�2ت ا��1@�د.� ال�% ن�/� �( ا1ن0/�ر ال�.'#-


وات ال)�:J:� ,�رت�J0 ن��U ا1"
ام ول/Tت. وا��1'
ارaر ال����E وب

 .  ��ة ب��ان إل� ال6:- &J, # �( ��� ال'#ارد��إن إن/�ب 02& ,% ��ل� .

 %�Bأ� Eول وAU� 

� ات��ع ال��8:� ال�W�J% ول:�J(� m ال6
وب و�'�:�ت ا1"�9ض:  �ــــا���� M6ال'#ارد وال � ..;�4% ال�9#ض ب�ل��J:� و ال�06ظ ��


  م�زا�+ ا�&�ص# س���#aأآ �
 �( 02& أو �02:( ��aأآ X/ت� E ال:#م ان ��W�� رت
ل�% ن��% �S� B�;�Uده
ا ت�#,
 ,:! آ& �;#��ت ال6:�ة إذا �

 .          .�3# �( أي و�% إن ال�U#ت �( ه* الJ, OW�;6&. ت;�.
 وإذا أص���6 �:
 �AUول:( ��� ه* ا7رض 

J� &'J��,���W�Jوا��ة ول��/�وز ا7ه�اف آ  �:��:Uال 
�� &�;�U'دن� بEأو ]�'�. �، ��e ب��7& ,��6 �'�ء ها ال�Jل� قال�ن:� ول��3& �) ال('[ ��


 وشا ا7زه�ر �����E. M:� MJ'��ع ب@�0ء ا7ن�9ر وال/�اولال@�,:� .'�( لEA9ء ا�027ل إ��Jن ال�8
 ,% ال'��O2 ال43
اء وا:,�@Jال ��Sز� 

 . ,% �& �X ا� ور��.�! � الي .3ّ#ل ل�9 الJ:� ب�
ا�� و�Bم ال0
�� إل� ��#ب�9 إن! ال�Jل

 
�  �  . ی�م$�$ 2 أو $1ب��.$; ب��9 � ی�.6ى " ا�&
� ا�.�6ل ا��6ّة " ی.ّ�ف ا�	0/ ا�.��

�$D اCآ�&�ء @�!�# ��� #$.$# ا�.��Eت.�ف ا� " :  �$�L م� اCآ�&�ء ا��ات� إ� إذا تHI مH ت��Eم M
ا����S دون اس�PQل ح��$�ت  ی�

  " ح��$�ت�W  ا�Pح
# U�V  ت��$� ا��$�ل @6رة

 

 P\P� :w.w.w.arrowweb.com.lifeع U�V ا����ل ا�]P@$# ا�.�$#، إ@�أ ا�%�وة، ا��Eع وا��Pم U�V م�@.�0 

 .ته	�إن ��یM ا��&�ظ U�V م
�م�ت ا��$�ة � ی^�[ �
�دا أو 


